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 *ב'סמסטר  –חרשימת סיורים תשע"
שם  

 המרצה
 תאריך סיור -פתוח ל מסלול/אתרים

 ארכיאולוגיה רגיל
 סיורי חובה

 ד"ר   .1
עדי 

 ארליך

גן לאומי בית שאן, 
 גן לאומי בית אלפא

כולם )חובה 
למשתתפי הקורס 

"מבוא 
לארכיאולוגיה של 

 א"י"(

08.03.2018 

ד"ר עדי   .2
 ארליך

בתי כנסת ומקדשים 
העליון:  בגליל

ברעם, קדש, 
 עומרית, בניאס

חובה כולם )
למשתתפי הקורס 

"בתי כנסת עתיקים 
 בגליל ובגולן"(

12.04.2018 

 פרופ'  .3
 דני נדל

שדה דרום:  26.4
בקר עין עבדת 

מצפה רמון בקעת 
 עובדה אילת.

אתרים  ,אילת :27.4
בעיר עפיפון )קרבת 

קיבוץ אילות( 
פוגארות עין עברונה 

עפיפונים בסמר 
 צבהח

 מבוא פרהיסטורי
משותף לתלמידי 

 שימור

26-27.04.2018 

פרופ'   .4
איילת 
 גלבוע

סיור דרום: תל ערד, 
תל באר שבע, תל 

 לכיש

חובה למשתתפי 
הקורס: "מבוא 
לארכיאולוגיה 

 בתקופת הברזל"

3.05.2018 

 פרופ'   .5
 דני נדל

נווה דוד, נחל אורן, 
נחל גלים, מערת 

אורנית, גבעת 
 אולגה, חפציבה

 10.05.2018 וא פרהיסטורימב

 פרופ'  .6
 רוני רייך

ירושלים: עיר דוד, 
פיר וורן, ניקבת 
השילוח, בריכת 

השילוח, חניון 
 גבעתי, מרכז בגין

חובה למשתתפי 
הקורס 

ארכיאולוגיה של "
 ירושלים הקדומה"

10.05.2018 

 פרופ'   .7
 דני נדל

סיור צפון: עמק 
יזרעאל, צמח, 

עובדיה, שער הגולן, 
ת עמוד, אהלו, מער

גשר בנות יעקב, 
מעיין ברוך, קריית 

 שמונה

 17.05.2018 מבוא פרהיסטורי

 פרופ'  .8
 רוני רייך

ירושלים: חניון 
גבעתי, תעלת ניקוז 

הרוביאנית, קשת 
רובינסון, פארק 

ארכיאולוגי ליד הר 
הבית, מרכז 

דוידסון, קשת 
 וילסון

חובה למשתתפי 
הקורס 

"ארכיאולוגיה של 
 ירושלים הקדומה"

17.05.2018 
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 פרופ'  .9
 רוני רייך

ירושלים: קברים 
בנחל קדרון, הר 
הצופים, מערת 

אשכולות, 
סנהדריה, בנייני 
האומה, מוזיאון 

מודל  -ישראל
 ירושלים

חובה למשתתפי 
הקורס 

"ארכיאולוגיה של 
 ירושלים הקדומה"

24.05.2018 

פרופ'   .11
איילת 
 גלבוע

סיור צפון: תל דן, 
 תל חצור, בית ירח

תפי חובה למשת
הקורס: "מבוא 
לארכיאולוגיה 

 בתקופת הברזל"

31.05.2018 

פרופ'   .11
איילת 
 גלבוע

ירושלים: מוזיאון 
רוקפלר, מוזיאון 

 ישראל

חובה למשתתפי 
הקורס: "מבוא 
לארכיאולוגיה 

 בתקופת הברזל"

7.06.2018 

 לאומית-תכנית בין
 )סגורים לתלמידי התכנית הבינ"ל(קמפוסים 

 פרופ'   .1
 דני נדל

חובה למשתתפי  ס נגבקמפו
 קמפוס נגב הקורס

119.4811 

 טרם נקבע

ד"ר   .2
ראובן 
 ישורון 

חובה למשתתפי  קמפוס כרמל
 קמפוס כרמל הקורס

119.4812 

 טרם נקבע

פרופ'   .3
בועז 

 אדריאן

חובה למשתתפי  קמפוס ירושלים
קמפוס  הקורס

 119.4150ירושלים 

 טרם נקבע

 מגמת שימור
1.      

2.      

3.      

 24.10.2017ת.עדכון                            שינויים בתכנית הסיוריםתכנו יי*
 **הרישום מתבצע דרך אתר החוג

***שומעים חופשיים רשאים להירשם לסיורים במידה והם רשומים לקורס/ים בחוג. זאת על 
 בסיס מקום פנוי ברכב ההסעה. התשלום לאתרים יבוצע עצמאית על ידי השומע החופשי

 

 


